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3º CICLO 

Unha misión para Clara 
Marica Campo 
Ed. oqueleo 

Clara, una nena de dez anos criada no 
amor e respecto á Natureza, quere ser 
exploradora e visitar a selva amazónica. 
Non terá que ir tan lonxe porque a aven-
tura virá visitala a ela na persoa de Ni-
mo, un estraño personaxe que chega á 
súa vida dun xeito misterioso. Despois 
de lle abrir a porta, xa nada seguirá 
igual: Clara ten unha misión que cum-
prir. 

Aprende banda deseñada con 
Fiz 

Kiko da Silva 
Edicións Xerais 

Neste libro, o popular perso-
naxe de Kiko da Silva ensína-
nos como se crea un cómic. 
Paso a paso, mediante historie-
tas e exercicios, iranos expli-
cando que é e como podemos 
crear a nosa propia banda dese-
ñada.  

Quen salva un can  
Érica Esmorís 
Edicións Xerais 

Que farías ti por salvar o 
teu can? Rai faríao todo. 
Por amor á súa cadela No-
na, Rai lánzase á aventura 
máis disparatada e, por mo-
mentos arriscada, na terra 
onde os cans falan.  

Desde o equipo da biblioteca 
queremos desexarvos unhas feli-
ces festas e moi boas lecturas. 
Recordarvos que nesta época, en 
que tantos agasallos damos e re-
cibimos, é bo que incluamos en-
tre eles un libro. 
Esperamos que esta pequena guía 
vos axude a elexir algúns dos 
títulos e desexamos que teñades 
tempo de ler e compartir estas 
lecturas con toda a familia, en 
especial cos vosos fillos e fillas. 

 
“Nalgún lugar dun libro hai 
unha frase que nos espera, 
para darlle un sentido á no-

sa existencia”.  
Miguel de Cervantes. 
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Noé e o gato fan teatro 
Gloria Sánchez 
Ed. Santillana 

Por unha fenda do tempo, Noé 
irrompe nas nosas augas coa súa 
arca chea de animaliños. Pero as 
circunstancias de hoxe en día 
vanlle causar máis inconvenientes 
ca o propio diluvio. E, despois 
desta, outra historia: a do gato 
dunha casa na que vive un neno 
moi fedello e rebuldeiro 

Viaxeiros. Animais extraordinarios 
Xulio Gutiérrez 
Ed. Kalandraka 

Travesías de milleiros de quilóme-
tros ou traxectos curtos, mais peri-
gosos. Unha ducia de animais de 
todo o mundo protagonizan abrai-
antes migracións e poñen a proba 
as súas capacidades, co único fin 
de sobrevivir.  

O lobo de area 
Åsa Lind  

Ed. Kalandraka 

Moitas nenas e nenos identi-
ficaranse con Zackarina. 
Moitos pais e nais veranse 
tamén reflectidos. Na súa 
ausencia, o Lobo de Area 
resposta ás inquedanzas que 
os adultos non atenden. 

Os esqueletos divertidos 
Janet & Allan Ahlberg  

Ed. Kalandraka 
Tres simpáticos esqueletos 
saen unha noite a pasear e 
a asustar xente. Xogos e 
cancións nunha lectura 
terrorificamente divertida. 

A tartaruga Amodovou 
Paula Carballeira 
Ed. Santillana 

Amodovou é unha tartaruga. 
Cada tartaruga, como cada 
persoa, ten o seu propio rit-
mo. Cando aprendeu a cami-
ñar, Amodovou soubo que 
quería percorrer o mundo 
para sentir a súa música. E 
os paxaros, que de melodías 
entenden moito, foron 
acompañándoa na viaxe.   

O domador de monstros 
Ana María Machado 

Ed. S.M. 
A Serxio non lle gustan 
nada os monstros que 
aparecen cada noite no 
seu cuarto. Son real-

mente arrepiantes! Pero 
un día encontra a ma-

Cornelio 
Leo Lionni 

Ed. Kalandraka 
Mentres os demais croco-
dilos van a rentes do 
chan, el camiña ergueito. 
É diferente, incomprendi-
do. Pero cantas máis co-
usas pode ver dende a 
altura que outros non 
alcanzan!  

 Bagoas de crocodilo 
Pep Molist 
 Ed. Tambre 

A nai, o pai e Coconut 
sempre lle din a Cocolicot 
que os crocodilos son afou-
tos e nunca choran. Así e 
todo, un día Cocolicot non 
deu reprimido o pranto, e 
velaquí o que pasou.  

O autobús da selva 
Manuel Uhía 
 Ed. Tambre 

A tartaruga Pepa é deses seres dis-
postos sempre a axudar aos de-
mais. Unha tarde, un ratiño man-
cado, e tamén algo lacazán, pídelle 
que o transporte sobre a cuncha. 
Ao día seguinte, outros bichiños 
da selva aproveitan a boa vontade 
de Pepa e utilízana como autobús. 
A cousa empeza a revirarse cando 
os animais máis mangallóns, como 
a elefanta, esixen o mesmo trato.  


